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                                           Nº 
QÜESTIONARI      

 

 

SEGUIMENT INDICADORS SOSTENIBILITAT  
Setembre 2016 

 

 
  

Presentació: Bon dia / bona tarda. El truquem de CERES, som una empresa d’estudis d’opinió i de mercat. 

Actualment estem fent un estudi per encàrrec de la Generalitat sobre aspectes relacionats amb l’entorn. Li agrairíem 

la seva col·laboració per contestar-nos unes preguntes. Les seves dades i respostes seran tractades de forma 

totalment confidencial. Seran uns breus minuts. Moltes gràcies. 

 

BLOC FILTRES  

 

Pi.1. Sexe (No preguntar, anotar per observació) 

Home 1  

Dona 2  

 

Pi.2. Em podria dir quina és la seva edat? (Anotar edat exacta) 

 

 

1 MEDI AMBIENT 

 

BLOC  GENERAL 

 

 
1.1  Quins són els tres problemes o reptes ambientals que li preocupen més? (NO LLEGIU LES OPCIONS DE 

RESPOSTA) 
  

  Contaminació de l’aire 1      

  Contaminació de l’aigua 2      

  Contaminació acústica (sorolls) 3      

  Contaminació del mar i el litoral 4      

  Conservació i dels espais naturals i la biodiversitat (pèrdua de biodiversitat, 

incendis, espècies exòtiques invasores, etc.) 

5      

  Canvi climàtic / efecte hivernacle 6      

  Mobilitat 7      

  Residus  8      

  Escassetat d’aigua  9      

  Fenòmens meteorològics extrems (inundacions, nevades,  ventades, 

tempestes, sequeres..) 

10      

  Contaminació nuclear i química 11      

  Contaminació en general 12      

 Efectes de la contaminació sobre la salut 13      

  Altres (especifiqueu) inclou terratrèmols 77      

  Cap problema 98      

  Ns/Nc 99      

 
1.2  Podria valorar d’1 a 10 (ON 1 ÉS MOLT DEFICIENT I 10 EXCEL·LENT) l’estat ambiental del seu municipi en 

relació a...? (ANOTAR 99 PER A AQUELLS QUE NS/NC)  
  

 Aspectes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99    
 1. La qualitat de l’aire                
 2. Nivell de contaminació acústica (sorolls,...)                
 3. La conservació dels espais naturals i de la biodiversitat               
 4. La qualitat dels rius i rieres               
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 5. La qualitat del paisatge               
 

BLOC  CANVI CLIMÀTIC 

 
1.3  En una escala de l’1 al 5 on 1 seria no em preocupa en absolut i 5 seria em preocupa molt, com es 

posiciona vostè davant del canvi climàtic...? (LLEGIU LES OPCIONS DE RESPOSTA. POT DONAR UNA SOLA 

RESPOSTA)  
  

 No em preocupa en absolut 1      

 Em preocupa poc 2      

 No em preocupa ni molt ni poc 3      

 Em preocupa bastant 4      

 Em preocupa molt 5      

 Ns / Nc 99      

 

 
1.4  Vostè adopta mesures per reduir les emissions de gasos responsables del canvi climàtic?. Si és així, digui’ns 

quines són aquestes mesures (NO LLEGIU LES OPCIONS, POT MARCAR-NE MÉS D’UNA)  
  

 Vigilo amb la temperatura de la calefacció i/o l’aire condicionat a la llar 1     
 Tinc en compte l’aïllament tèrmic de la casa (tancament de portes i finestres, persianes, toldos...) 2     
 Utilitzo bombetes compactes, fluorescents incandescents, de baix consum...  3     
 Utilitzo el transport públic per desplaçar-me 4     
 Comparteixo el cotxe quan haig de fer desplaçaments (de feina, d’estudis...) 5     
 Si la distància ho permet vaig a peu, en bicicleta... 6     
 Reciclatge 7     
 No utilitzar aerosols 8     
 Estalviar aigua 9     
 Estalviar energia 10     
 No contaminar 11     
 Utilitzo cotxes i electrodomèstics que contaminen poc 12     
 Consum responsable baix en carboni 13     
 Altres (especifiqueu) 77     
 No prenc cap mesura 98     
 Ns / Nc 99     

 

 

BLOC AIGUA 

 
1.5  Vostè adopta mesures per a l’estalvi d’aigua? Si és així, ens podria dir quina/es? (NO LLEGIU LES OPCIONS 

DE RESPOSTA. POT DONAR MÉS UNA RESPOSTA)  
  

 Utilitzo airejadors d’aixeta (difusors...) 1      

 Em dutxo en comptes de banyar-me 2      

 Intento ser curós amb el reg 3      

 Utilitzo l’aigua de bullir per regar les plantes 4      

 Mantinc l’aigua de la piscina en bones condicions 5      

 Tinc un dipòsit d’aigües grises 6      

 Tinc cisternes de doble càrrega als wc 7      

 Espero a tenir el rentavaixelles ple per connectar-lo 8      

 Intento fer rentadores quan estan plenes 9      

 Llenço l’aigua de la cisterna del wc només quan és necessari 10      

 Tancar bé les aixetes 11      

 Tancar aixetes mentre et rentes les dents/afaites.. 12      

 Tancar aixetes mentre t’ensabones a la dutxa 13      

 Posar una galleda fins que surti  aigua calenta 14      

 Posar una ampolla a la Cisterna per reduir l'aigua 15      

 Aprofito les aigües pluvials 16      

 Tenir plantes que necessitin poca aigua 17      

 No rentar el cotxe amb mànega 18      

 Altres (especifiqueu) 77      

 No prenc cap mesura d’estalvi 98      

 Ns / Nc 99      
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1.6  Què fa amb les tovalloletes del wàter, palets de cotó de les orelles o el cotó fluix per desmaquillar una 

vegada els ha utilitzat? (NO LLEGIU LES OPCIONS, POT MARCAR-NE MÉS D’UNA)  
  

 Els llenço al wàter  1 

 Els llenço en una paperera al costat wàter 2 

 Els llenço al rebuig 3 

 No n’acostumo a utilitzar 4 

 Altres (especifiqueu) 77 

 No prenc cap mesura 98 

 Ns / Nc 99 

 

 
1.7  Què fa amb els líquids que es produeixen a la cuina, com el suc d’una llauna de musclos o l’oli de cuinar? 

(NO LLEGIU LES OPCIONS, POT MARCAR-NE MÉS D’UNA)  
  

 Els llenço al wàter  1 

 Els llenço en una paperera al costat wàter 2 

 Els llenço al rebuig 3 

 Els llenço a la pica  

 No n’acostumo a utilitzar 4 

 Altres (especifiqueu) 77 

 No prenc cap mesura 98 

 Ns / Nc 99 

 

 

BLOC ENERGIA 

 
1.8  Parlem ara sobre el consum d’energia. Vostè pren mesures a casa i en els seus desplaçaments, a la feina, 

a l’escola... per tal d’estalviar en el consum d’energia (tant pràctiques a casa com en el transport)? Si és 

així, digui’ns quines són aquestes mesures (NO LLEGIU LES OPCIONS, POT MARCAR-NE MÉS D’UNA)  
  

 Cuino amb les olles i cassoles tapades 1 

 Cuino amb olles a pressió 2 

 Apago la placa elèctrica de la cuina abans d’acabar la cocció 3 

 Utilitzo els programes econòmics dels electrodomèstics 4 

 Vigilo amb la temperatura de la calefacció i/o l’aire condicionat 5 

 Tinc en compte l’aïllament tèrmic de la casa (tancament de portes i finestres, persianes, toldos...) 6 

 Utilitzo bombetes compactes, fluorescents incandescents, de baix consum...  7 

 Utilitzo el transport públic per desplaçar-me 8 

 Comparteixo el cotxe quan haig de fer desplaçaments (de feina, d’estudis...) 9 

 Si la distància ho permet vaig a peu, en bicicleta... 10 

 No encenc llums innecessàries 11 

 Apago els electrodomèstics, no els deixo en stand-by 12 

 Aprofito la llum natural 13 

 Electrodomèstics de Classe A 14 

 Altres (especifiqueu) 77 

 No prenc cap mesura 98 

 Ns / Nc 99 

 
1.9  Parlem ara de les energies renovables. En quin grau considera que és beneficiós el desenvolupament de 

l’energia eòlica a Catalunya? (llegir opcions) 
  

 Molt beneficiós 4      

 Bastant beneficiós 3      

 Poc beneficiós 2      

 Gens beneficiós 1      

 Ns/Nc 99      

 

 

 
1.10  Com valoraria la instal·lació d’un parc eòlic a la zona on viu, si a nivell tècnic es considerés adequat? (llegir 

opcions) 
  

 Molt bé 5      

 Bé 4      

 Ni bé ni malament 3      
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 Malament 2      

 Molt malament 1      

 Ns/Nc 99      

 

 

BLOC RESIDUS 

 
1.11  Parlem ara sobre residus. Vostè pren algun tipus de mesura a la seva vida quotidiana per intentar generar 

menys residus (quan compra, amb els materials de casa, o altres)? Si és així, ens pot dir mesures que vostè 

practiqui? (NO LLEGIU LES OPCIONS, POT MARCAR-NE MÉS D’UNA)  
  

 Compro productes no envasats 1 

 Portar el cabàs, bosses o carretó propi 2 

 Dono prioritat als productes amb envasos retornables 3 

 Comprar selectivament allò que realment necessito 4 

 Comprar productes envasats en els seus formats més grans 5 

 Reparar, quan sigui possible, els objectes en comptes de substituir-los 6 

 Tenir en compte la vida útil dels productes per decidir la millor opció 7 

 Opto per objectes reutilitzables, en comptes d’objectes d’un sol ús 8 

 Selecciono els residus  9 

 Reaprofitar els productes 10 

 Reaprofitament de la matèria orgànica per l'hort/jardí 11 

 Altres (especifiqueu) 77 

 No prenc cap mesura 98 

 Ns / Nc 99 

    
1.12  Quant a la recollida selectiva de residus, digui’m quins residus llença vostè de forma separada (ESPONTANI) 

  

 1. Vidre (ampolles, pots...)        

 2. Paper i Cartó (diaris, revistes, capses, propaganda..)       

 3. Envasos i Llaunes (conserves, bricks, plàstics...)        

 4. Matèria Orgànica (restes menjar, restes plantes)        

 
1.13  (SI NO LLENÇA DE FORMA SEPARADA ALGUNA DE LES FRACCIONS) Per quin/s motiu vostè no recull de forma 

separada alguna de les fraccions? (ESPONTANI, NO LLEGIU LES RESPOSTES, POT MARCAR MÉS D’UNA)  
  

 Per comoditat 1 

 No hi ha contenidor de les fraccions 2 

 Fan poca brossa i no val la pena 3 

 Els contenidors són massa lluny 4 

 Per falta de temps  5 

 No ho troba necessari 6 

 No hi ha suficients contenidors 7 

 Ja pago suficients impostos 8 

 Altres (especifiqueu) 77 

 No prenc cap mesura 98 

 Ns / Nc 99 

 
1.14  Acceptaria canviar el sistema de recollida selectiva del seu municipi cap a un sistema més intensiu com el 

porta a porta i que garantís un resultat més elevat? 
  

 Segur que acceptaria 5      

 Probablement acceptaria 4      

 M’és indiferent (no llegir) 3      

 Probablement no acceptaria 2      

 Segur que no acceptaria 1      

 Ns/Nc (no llegir) 99      

 

 
1.15  En el cas d’haver de comprar una tele, què faria amb la vella? (ESPONTANI) 

  

 Deixar-lo al costat dels contenidors de brossa 1      

 Tirar-lo al contenidor de brossa  2      

 Portar-lo un xatarrero / ferroveller 3      

 Portar-lo a la botiga on compro el nou mòbil / tele 4      

 Portar-lo a la deixalleria  5      

 Donar-lo a una altra persona perquè l’utilitzi 6      

REO 865



  
Indicadors Sostenibilitat 

Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Setembre 2016 5 

 Altres (especificar) 77      

 Ns/Nc 99      

 

BLOC PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT 

 
1.16  Creu vostè que l’esforç que realitzen les Administracions Públiques per protegir i conservar la natura i la 

biodiversitat és ...? (llegir opcions) 
  

 És insuficient 1      

 És suficient 2      

 És excessiu  3      

 Altres (especificar) 77      

 Ns/Nc 99      

 
1.17  En una escala de l’1 al 5 on 1 seria ‘en total desacord’ i 5 seria ‘totalment d’acord’ com es posiciona vostè davant 

d’aquestes afirmacions...?   
  

 

 

Totalment 

d’acord      

(5) 

Bastant 

d’acord     

(4) 

Indiferent    

(3) 

Poc 

d’acord    

(2) 

Gens 

d’acord       

(1) 

Ns/Nc 

(99) 

 Les activitats econòmiques que es beneficien de la 

natura i dels recursos naturals haurien de contribuir 

econòmicament a conservar-la 

      

 El patrimoni natural de Catalunya està en molt bon 

estat 

      

 Declarar espais naturals protegits frena el 

desenvolupament econòmic i no contribueix a 

millorar la qualitat de vida  

      

 Les amenaces a la natura només són importants en 

regions molt singulars i fràgils, però no a Catalunya 

      

 La conservació de la natura és un problema 

immediat i urgent  

      

 La natura ha de conservar-se encara que suposi un 

cost elevat 

      

 Les entitats ambientals fan una tasca important de 

protecció del medi ambient 

      

 Els ciutadans podem fer molt per protegir i 

conservar la natura  

      

 
1.18  Catalunya té gairebé el 30% de la superfície protegida. Vostè coneix algun espai natural protegit?  
  

 Si 1      

 No 2 Passar a p1.20     

 Ns/Nc 99 Passar a p1.20     

 
1.19  Ens podria especificar quin/s coneix? (RESPOSTA ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE) 
  

 Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1      

 Alt Pirineu 2      

 Aiguamolls de l'Empordà 3      

 Cadí-Moixeró 4      

 Parc Natural: Cap de Creus 5      

 Delta de l'Ebre 6      

 Els Ports 7      

 Montseny 8      

 Montserrat 9      

 Sant Llorenç de Munt 10      

 Serra de Montsant 11      

 Zona volcànica de la Garrotxa 12      

 Collserola 13      

 Cap de Creus 14      

 Delta del Llobregat 15      

 Garraf 16      

 Illes Medes 17      

 Zona de la Vall d'Aran 18      

 Pla de l'Estany 19      

 Parc Natural Montnegre 20      
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 Gavarres 21      

 Serra de Marina 22      

 Reserva natural de Sebes i Meandre 23      

 Altres (especifiqueu) 77      

 Ns/Nc 99      

 

BLOC INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 

 
1.20  A través de quin/s canals s’assabenta vostè de la informació referent a aspectes ambientals? (NO LLEGIU 

LES OPCIONS, RESPOSTA ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE)   
  

 Premsa escrita 1      

 Premsa digital 2      

 Internet 3      

 Televisió 4      

 Ràdio 5      

 Llibres 6      

 Fulletons 7      

 Xarxes socials  8      

 Altres (especifiqueu) 77      

 No rebo cap informació 98      

 Ns/Nc 99      

 
1.21  I vostè considera que la difusió que fan les administracions sobre temes ambientals és insuficient, adequat o 

excessiu?  
  

 Excessiu  3      

 Adequat 2      

 Insuficient 1      

 Ns/Nc 99      

 

BLOC ENTITATS AMBIENTALS  

 
1.22  Ens podria dir si actualment participa activament o és sòcia d’alguna associació o fundació? De quin/s 

àmbit? (llegir tipologia d’ONG. Resposta múltiple) 
  

 Social 1      

 Ambiental 2      

 De cooperació 3      

 Cultural 4      

 Educativa 5      

 Altres (especifiqueu) 77      

 No col·laboro amb cap ONG 98      

 Ns/Nc 99      

 
1.23  En el darrers dos anys, ha participat o col·laborat amb alguna entitat que treballi en la conservació i millora 

de la natura?   
  

 Sí 1      

 No 2 Passar a p1.25    

 Ns/Nc 99      

 
1.24  Dels següents tipus, indiqui de quina forma ha col·laborat?   
  

  Sí No     

 Sóc voluntari  1 2     

 Participació esporàdica en les seves activitats 1 2     

 Participació activa i continuada en les seves activitats 1 2     

 Sóc soci 1 2     

 Aportació econòmica de manera esporàdica  1 2     

 Aportació econòmica de manera continuada 1 2     

 Altres (especificar) 1 2     
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1.25  Si no col·labora econòmicament ni participa amb cap Entitat Ambiental, ens podria dir  per quins motius no 

ho fa? (NO LLEGIU LES OPCIONS, RESPOSTA ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE)   
  

 Representa una despesa econòmica que no pot assumir 1    

 No disposa de prou temps per poder fer de voluntari 2    

 No li interessen els projectes que proposen les entitats ambientals 3    

 Considera que hi ha altres temes més importants a atendre abans que el medi ambient 4    

 Altres (especificar) 77    

 Ns/Nc 99    

 
1.26  I coneix alguna associació o fundació que treballi en la protecció i millora del medi ambient? Ens podria dir 

el nom?  
  

 Greenpeace 1      

 WWF Adena 2      

 Ipcena 3      

 Gepec 4      

 Iaeden 5      

 Altres (especifiqueu) 77      

 No en coneix cap 98      

 Ns/Nc 99      

 

    

BLOC MOBILITAT 

 
1.27  En una escala de l’1 al 5 on 1 seria ‘en total desacord’ i 5 seria ‘totalment d’acord’ com es posiciona vostè 

davant l’afirmació que “a les ciutats s’ha d’ampliar l’espai dedicat a vianants, bicicletes i transport públic, 

malgrat que això suposi una reducció de l’espai destinat al cotxe”  
  

 Totalment d’acord 5      

 Bastant d’acord 4      

 Indiferent 3      

 Poc d’acord 2      

 Gens d’acord 1      

 Ns/Nc 99      

 

BLOC VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS 

 
1.28  Si a dia d’avui vostè hagués de canviar el seu automòbil, compraria un vehicle híbrid o elèctric o de gas 

(llegir opcions) 
  

 Segur que el compraria 3      

 Consideraria l’opció de comprar-lo 2      

 Segur que no el compraria  1      

 Ns/Nc 99      

 
1.29  (SI COMPRARIA O CONSIDERARIA L’OPCIÓ D’UN VEHICLE HÍBRID O ELÈCTIC) Quin/s serien els motius que el 

farien escollir un vehicle híbrid o elèctric? (RESPOSTA ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE)   
  

 

  

 Reduir la contaminació 1      

 Estalvi econòmic 2      

 Menys consum 3      

 Per afavorir el medi ambient 4      

 Per no contaminar 5      

 "El valoraria però hauria d'estudiar  6      

 el preu" 7      

 Per estalviar petroli, benzina.. 8      

 Ecològic 9      

 Reduir el soroll 10      

 Altres (especifiqueu) 77      

 Ns/Nc 99      

 Especificar motius       

 Ns/Nc 99      
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1.30  (SI NO OPTARIA PER UN VEHICLE HÍBRID O ELÈCTRIC) Per quin/s serien motius no escolliria un vehicle híbrid o 

elèctric? (RESPOSTA ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE)   
  

 

 Pel preu 1      

 Per la recàrrega (temps i manca d'establiments de 

recàrrega) 2 

     

 Fa servir poc el cotxe o no en té 3      

 Poca autonomia 4      

 No comprare cap vehícle en temps 5      

 No estan prou desenvolupats 6      

 Encara no està prou clar com funcionen 7      

 Prefereix els cotxes tradicionals 8      

 No creu en els seus avantatges 9      

 Altres (especifiqueu) 77      

 Ns/Nc 99      

 

 

BLOC COMERÇ 

 
1.31  Podria valorar el pes que per vostè han tingut els següents aspectes a l’hora de decidir en les compres que heu 

fet l’última setmana, en una escala de l’1 al 5, on 1 es correspon amb “no ha tingut cap pes” i 5 amb “tot el 

pes”? 
  

 
 

Molt pes  

(5) 

Bastant pes     

(4) 

Indiferent    

(3) 

Poc pes 

(2) 

Cap pes       

(1) 

Ns/Nc 

(99) 

 Els certificats ecològics i etiquetes 

ambientals dels productes  

      

 Els residus que genera el producte        

 La proximitat a l’origen del producte        

 

DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

 

Pi.3. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè? 

Treballa per compte propi (Passar a pi3a) 1 Passar a pi.4 

Treballa per compte d’altri (Passar a pi3b) 2 Passar a pi.4 

No treballa (Passar a pi3c) 3 Passar a pi.3b 

 

Pi.3b. (Per als que no treballen) Vostè és? (Llegiu les categories) 

Jubilat/da – pensionista 1  

Aturat/da 2  

Estudiant 3  

Tasques de la llar 4  

No ho sap 98  

No contesta 99  

 

Pi.4. Quin és el nivell d’estudis que vostè ha finalitzat (no el que està estudiant) 

Sense estudis o primària inacabada 1  

Estudis primaris  2  

EGB 3  

ESO 4  

FP1 5  

BUP 6  

Batxillerat 7  

COU 8  

FP2 9  

Mòduls superiors 10  

Diplomatura 11  

Llicenciatura 12  
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Màster 13  

Doctorat 14  

Ns / Nc 99  
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Pi.5. On va néixer? Només 1 resposta 

A Catalunya (Passar a pi7) 1  

En altres comunitats autònomes 2  

A la Unió Europea 3  

Fora de la Unió Europea 4  

NC 99  

 

Pi.6. I quin any va arribar a Catalunya per primera vegada (Per quedar-se)? Només 1 resposta 

Any d’arribada      

Ns / Nc 99  

 

Pi.7. Em podria dir quin idioma parla habitualment a Casa.....? (llegir opcions de resposta si cal) 

Català 1  

Castellà  2  

Català i castellà 3  

Altres  (no cal anotar) 4  

NC 99  

 

 

Pi.8. Amb quina freqüència ha utilitzat Internet en els últims 3 mesos? (si no pot respondre de forma exacte 

preguntar per intervals) 

 

Cada dia  1  

Un o més cops a la setmana 2  

Un o més cops al mes 3  

Alguna vegada, esporàdicament 4  

Mai 5  

Ns/Nc 99  

 

 

1 CODIFICAT PEL CATI 

 

Municipi 

 

Comarca de residència 

 

Grandària d’habitat 

 

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 
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